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Introducció 

L’octubre de 2013, dins el programa d’activitats formatives dels EAP, una infermera d’un EAP i una professora de la UB, 

van realitzar una sessió clínica adreçada als professionals sanitaris dels EAP Mataró-6 i Mataró-7 de Mataró 

(Barcelona) sobre qualitat de la informació relacionada amb temes de salut a Internet. Per conèixer quin ús d’Internet 

fan els professionals de la salut es passà una enquesta als assistents. 

 

Objectius 

En relació amb els professionals de la salut: 

1) Conèixer l’ús que fan d’Internet en l’àmbit professional.  

2) Conèixer quin ús fan de la prescripció web. 

3) Saber si utilitzen el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients. 

4) Saber com perceben la consulta sobre informació mèdica o de salut a Internet per part dels seus pacients. 

5) Identificar els recursos informatius sobre salut a Internet que utilitzen més, en relació amb els seus pacients.  

 

Material i mètodes 

L’enquesta, dissenyada per a l’ocasió, era autocomplimentada i anònima, i recollia les dades següents: sexe, any de 

naixement, categoria professional, ús d’Internet en l’activitat professional, ús del correu electrònic en la seva pràctica 

professional, recursos d’Internet recomanats als pacients (prescripció web) i recursos d’ús professional, entre altres.   

 

Resultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions impacte en els objectius del Pla de salut 

Internet està transformant la manera com les persones es relacionen i comparteixen informació. En l’àmbit de la salut, 

si partim dels resultats de l’enquesta, es produeix un decalatge entre la tendència dels pacients a buscar informació 

sobre salut a Internet, i l’actuació poc consolidada encara per part dels professionals davant d’aquest canvi. Per una 

banda, s’observa un ús habitual d’Internet entre els professionals sanitaris en tant que professionals (formació, cerca i 

intercanvi d’informació entre iguals); per l’altra, en relació amb els pacients, l’ús d’Internet és molt més limitat. Aquesta 

situació evidencia la necessitat de formar més i millor tant els pacients com els professionals per tal d’assolir reptes 

com la promoció de l’autonomia i l’apoderament del pacient. Caldrà realitzar activitats formatives adreçades als 

pacients perquè aprenguin a buscar informació sobre salut de qualitat a Internet; però també caldrà fer sessions 

clíniques per als professionals sanitaris perquè sàpiguen tutoritzar els seus pacients.  
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Internet i salut: què en pensa i com l’utilitza  

el personal sanitari d’un EAP. Una aproximació 

Perfil: la mitjana d’edat dels enquestats va ser de 49 anys; i un 60% van ser dones; 

un 50% eren metges, un 36% infermeres, un 7% treballadors socials i un 7% gis. 

Un 80% consideren rellevant o molt rellevant l’ús d’Internet en l’àmbit professional.  

Els professionals valoren, en una escala de l’1 (gens) al 4 (molt), que la consulta 

d’informació mèdica a Internet per part dels pacients millora l’autocura (mitjana 

3,1), facilita el seu tractament i la continuïtat assistencial (2,9 en ambdues). En un 

punt entremig quedaria que millora la relació metge-pacient (2,5) o que pot fer 

qüestionar els coneixements del professional (2,5). 

Un 23% dels professionals fa prescripció web amb freqüència als seus pacients, tot 

i que un 87% creuen que haurien d’orientar els pacients cap a pàgines de qualitat.  

Un 38% dels professionals usa el correu electrònic per comunicar-se amb els 

pacients i, d’aquests, un 60% ho fa rarament i un 40% amb freqüència.  

En quant als recursos d’Internet més utilitzats per recomanar als pacients 

(prescripció web), tant les associacions professionals com Google, compten amb 

un 87% d’usuaris cadascun.  
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